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APRESENTAÇÃO

Sermos vocacionados por Deus, para fazer parte das Equipes 
de Nossa Senhora e sermos presenteados com o carisma 
específico da espiritualidade conjugal, é um privilégio conferido 
pelo Senhor. Mas, nenhum dom é outorgado apenas para 
usufruto pessoal; deve reverter em benefício de todo o povo de 
Deus. A formação é exatamente esse processo de transmissão-
testemunho do Carisma, e a toda vocação vem sempre atrelada 
a exigência da missão, do serviço. 

A formação desejada pelo Movimento das Equipes de Nossa 
Senhora deve nos levar a um entendimento da letra e do espírito 
do documento estudado. Esse é o objetivo básico da formação.

A nossa missão é a de sermos portadores e anunciadores da 
Boa Nova de Jesus Cristo, como casais e para os casais, valendo-
nos da pedagogia do Movimento. 

Para servir e desempenhar a missão que nos compete, a 
contento, além de nos entregarmos à ação do Espírito Santo, 
é preciso que nos preparemos adequadamente. Só seremos 
capazes de honrar e transmitir, satisfatoriamente, aquilo que 
bem conhecemos. 

Atenta a essa necessidade de Formação dos casais equipistas, 
e procurando estabelecer bases comuns onde assentá-la, 
sempre em vista à preservação da unidade e identidade das 
ENS, a Equipe da Super-Região, com muita alegria, passa às 
mãos daqueles que exercem função de responsabilidade no 
Movimento este Manual da Formação. 

Fruto de muitas reflexões, pesquisas e orações, este Manual 
quer constituir-se num instrumento valioso de favorecimento à 
expansão sustentada e à solidificação das Equipes. 

O nosso desejo é que ele seja recebido com especial apreço, 
como dom do Espírito de Deus a todos nós, sendo observado de 
maneira zelosa, responsável e fiel. 

Que a ternura e a proteção de Maria Santíssima estejam 
sempre a nos envolver e conduzir.

Equipe da Super-Região
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A FORMAÇÃO NAS
EQUIPES DE NOSSA SENHORA

 
“As Equipes de Nossa Senhora têm por objetivo 

essencial ajudar os casais a tender para a santidade. 
Nem mais, nem menos”.

(Padre Henri Caffarel) 

1. A pedagogia das Equipes de Nossa Senhora
Uma vez constituída a Equipe, a sua formação deve ser 

permanente e a sua pedagogia pode ser entendida como 
um conjunto de métodos e maneiras de propor aos casais a 
vivência da espiritualidade conjugal que é própria das Equipes 
de Nossa Senhora. É o conjunto de instrumentos de formação 
que o Movimento põe à disposição de seus membros, auxiliando-
os a caminhar para a santidade no e pelo casamento, que é a 
finalidade essencial das Equipes de Nossa Senhora, através da 
prática do objetivo geral do Movimento no Brasil: Como Igreja, 
participar e comprometer-se com a construção do Reino, 
vivendo o sacramento do matrimônio, buscando a vontade e o 
amor de Deus, a verdade, o encontro e a comunhão na vida em 
comunidade. 

“As ENS são uma escola de formação para os casais. Não se 
trata tão somente de aprofundar o conhecimento da nossa fé, 
mas de praticar o discernimento humano e cristão, que move 
tanto a razão quanto o coração, na busca de uma mais estreita 
coerência entre a fé e a vida.

Este discernimento se alimenta de várias fontes: o estudo 
do “tema” em casal e em equipe, a leitura dos documentos do 
Movimento, as sessões de formação, os retiros, o aprofundamento 
das orientações periodicamente propostas pelo Movimento. 
Esta formação é uma busca pessoal, conjugal e comunitária, 
vivenciada na frequência aos sacramentos e mais especialmente 
à Eucaristia, numa progressiva abertura à oração, na escuta da 
Palavra de Deus e atenta leitura dos sinais dos tempos. 

Esta formação que nos interpela, nos ajuda a interpretar o 
desígnio de Deus sobre o casal e nos convida a ajustar nossa 
vida conjugal, familiar e profissional aos valores do Evangelho. 
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Fazer compreender o sentido cristão do trabalho do homem e da 
mulher no plano de Deus, não dissociar as exigências da moral 
privada das da moral social, são também objetivos que devem 
ser perseguidos” (A Segunda Inspiração, 89 e 90).

As ENS oferecem aos casais um caminho que lhes dá, para 
cada etapa de sua vida, os meios adequados para poder realizar 
um verdadeiro encontro com o Senhor e para poder empenhar-se 
em segui-Lo. 

2. As etapas da formação
2.1. Formação Inicial 

2.1.1. Experiência Comunitária (possui manual específico) 
“A Experiência Comunitária é um serviço de evangelização 

de casais, nascido no Movimento das ENS e tem sido adotado 
como a melhor forma de ingresso de casais (novas equipes), no 
Movimento” (Experiência Comunitária, 8).

É necessária para os casais que pretendem entrar para o 
Movimento, mas não conhecem a vida comunitária, ainda não 
estão engajados e não têm vida de oração. Os grupos, de no 
mínimo sete (7) e no máximo dez (10) casais, são conduzidos 
por Casais Coordenadores pertencentes às ENS.

Os objetivos da Experiência Comunitária são:

a) propiciar a oportunidade de viver uma caminhada de fé,     
 levando os casais ao descobrimento das riquezas do            
 crescimento espiritual em pequenas comunidades; e

b) promover uma catequese básica para casais.
“É preciso hoje, partir de uma realidade diferente; há uma 

falta de formação cristã de base, que requer uma catequese de 
iniciação no campo conjugal e comunitário, além da formação 
religiosa propriamente dita” (A Segunda Inspiração, 92).

2.1.2. Informação 

Aos casais que optam por conhecer as Equipes de Nossa 
Senhora, é propiciado um momento de informação sobre as 
propostas do Movimento, com a sua apresentação, em linhas 
gerais, dando noção de como é a caminhada das Equipes. É da 
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responsabilidade do Casal Responsável de Setor. Onde não 
existir Setor constituído, a Informação é da responsabilidade 
do Casal Responsável Regional. 

Melhores detalhes sobre essa Informação podem ser encontra-
dos no Manual de Pilotagem e no Manual do Casal Informador.

2.1.3. Pilotagem (possui manual específico)

Essa etapa da formação é fundamental e indispensável. A 
Pilotagem é o período inicial da equipe e visa a transmitir aos 
casais e ao Sacerdote Conselheiro Espiritual/Acompanhante Es-
piritual Temporário, orientado por um Casal Piloto, os conheci-
mentos básicos sobre a proposta de vida das Equipes de Nossa 
Senhora, a sua pedagogia e organização, inserindo os casais na 
vivência da espiritualidade conjugal.

“A formação específica para a espiritualidade conjugal e os 
métodos fundamentais das ENS são efetuados com a ajuda de 
um Casal Piloto. É preciso que a pilotagem siga um esquema 
de base comum a todo o Movimento, a fim de garantir que as 
ENS, como Movimento supranacional, se desenvolvam sobre as 
mesmas bases” (A Segunda Inspiração, 92) .

“... pilotagem é essencialmente um treinamento para os 
propósitos das Equipes de Nossa Senhora e seus métodos. O 
ponto comum a todos os casais em pilotagem é sua falta de 
conhecimento do Movimento e sua maneira de formação” (ERI, 
janeiro/96).

Após a Pilotagem, “torna-se necessário descobrir o sentido 
profundo da espiritualidade conjugal, através do estudo de 
temas que abordem o amor conjugal, o Cristo e a Igreja". (A 
Segunda Inspiração, 92).

2.1.4. Pilotagem Paralela

É uma pilotagem específica, e tem sido usada quando se 
inserem novos casais em uma Equipe já formada, e que, por 
algum motivo, perdeu alguns dos seus casais de origem. 

Deve-se seguir o mesmo conteúdo e metodologia da pilotagem 
normal. Poderá ser feita pelo CRE, CL ou outro casal apto para 
exercer esse serviço, conforme indicação e acompanhamento 
do CRS.
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2.1.5. Repilotagem

Segue exatamente o mesmo conteúdo e metodologia da 
pilotagem normal. É necessário e recomendável que equipes 
já em caminhada, e que recebem novos casais, façam todos 
a repilotagem, como forma de acolher os novos casais e se 
reciclarem todos juntos.

Deve ser aplicada também a Equipes que necessitem de 
reciclagem, segundo o discernimento do CRS.

2.1.6. Encontro de Equipes novas

Este encontro deve destinar-se principalmente aos casais 
das Equipes que terminaram a Pilotagem ou que a concluíram 
há pouco tempo. Durante um final de semana, os casais têm a 
oportunidade de esclarecer os pontos que ficaram menos claros 
do método das ENS, adquirindo, ao mesmo tempo, uma visão 
mais completa do Movimento. 

A realização desses encontros é oportuna, necessária e 
recomendável para a formação dos casais recém-ingressados no 
Movimento. 

Deve ter a participação de cerca de 30 casais, que serão 
orientados por uma equipe com perfil adequado a esse tipo de 
formação, sob responsabilidade do Setor, da Região, da Província. 

O objetivo, além de aprofundar os conteúdos da pilotagem, 
é fazer perceber, desde logo, aos novos casais, que a vida do 
equipista transcende a sua Equipe.

2.2. Formação Permanente Geral 

Princípios Gerais

A formação permanente visa a acompanhar e apoiar os casais 
das ENS no seu caminho para a santidade, durante as diferentes 
etapas da sua vida.

Essa formação realiza-se de três formas fundamentais:
a) pela vida cotidiana em casal, que é um caminho para a  

 santidade;
b) pela vida de equipe, com a entreajuda dos casais;
c) por Sessões de Formação e por encontros comunitários de vários 

níveis (Setor, Região, Província, Super-Região, Internacional).
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2.3 Tipos de Formação

2.3.1. Mutirão 

“Na caminhada da fé, e para auxiliar a nossa formação cris-
tã, o Movimento oferece aos equipistas diversos instrumentos, 
entre os quais se acha o “Mutirão”, isto é, a atividade que ob-
jetiva, especificamente, desenvolver o conhecimento mais pro-
fundo e sistematizado das ENS, de suas origens, de seu carisma 
e de sua pedagogia.

Nas ENS, o “Mutirão” se realiza em clima de festa, com 
alegria e descontração, sem prejuízo da eficiência do trabalho 
comum e comunitário que ali se faz, em proveito, não de um 
só, mas de cada um dos equipistas que dele participa” (CM 
abril/93, 25). 

O Mutirão é uma reflexão mais ampla sobre a vida de equipe, 
aprofundando os seguintes assuntos: 
1. vida de equipe;
2. pontos concretos de esforço;
3. as três atitudes; 
4. Partilha;
5. Coparticipação; 
6. auxílio mútuo;
7. correção fraterna;
8. função do casal animador;
9. função do casal responsável de equipe;
10. função do conselheiro espiritual;
11. função do casal ligação;
12. função do casal piloto. 

Poderão ser apresentados outros assunto de interesse do 
Movimento que o Casal Responsável de Setor entenda como 
necessário naquele momento. Os mutirões devem ser realiza-
dos periodicamente pelos Setores, como forma de atualizar e 
aprimorar a formação dos casais equipistas.

2.3.2. Sessões de Formação

Destinam-se as Sessões de Formação a casais que já tenham 
certa caminhada de Igreja e de Movimento. Acontecem, 
atualmente, em três níveis, sob a responsabilidade da equipe 
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da Super-Região. O modo progressivo para formação em etapas 
distintas é didaticamente aconselhável e mostra-se, de fato, 
mais proveitoso.

Objetivo Geral

Possibilitar aos casais equipistas um período de aprofundamento 
na sua fé cristã e no Movimento das Equipes de Nossa Senhora. 

Objetivos específicos

a) Aprofundar as dimensões litúrgica, catequética 
  e missionária da vocação cristã;
b) Aprofundar a formação teológico-pastoral na doutrina 
  e nos fundamentos da fé e da Igreja; 
c) Conhecer e analisar a evolução e o desenvolvimento do  

 pensamento da Doutrina Social da Igreja; 
d) Aprofundar o conhecimento do carisma, da pedagogia e da  

 estrutura do Movimento das Equipes de Nossa Senhora; 
e) Formar novos casais para a missão, tanto no Movimento   

 como na Igreja; 
f) Renovar e incentivar os quadros internos do Movimento,  

formando-os para maior compreensão das ENS e da missão 
 de casais cristãos no mundo.

Operacionalização

Os objetivos anteriormente citados serão alcançados 
em processo gradativo, compreendendo três etapas, que 
denominamos de “Níveis”, isto é, "Nível I; Nível Il e Nível III”.

É importante que os casais equipistas convidados para as 
Sessões de Formação tenham a intenção e a possibilidade de 
participar dos três níveis. 

Propõe-se que as Sessões de Formação sejam feitas em finais 
de semana, em locais apropriados para encontros e com número 
de casais não superior a 40 (quarenta) e não inferior a 20 (vinte). 

Quanto aos horários e dinâmicas, compete a cada Casal 
Responsável Regional, juntamente com o Casal Provincial, 
verificar qual o sistema mais adequado para a sua realidade. 
Entretanto, sugere-se, enfaticamente, que seja aproveitado o 
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mais possível o trabalho em grupos de reflexão e assimilação, 
pois essa pedagogia tem-se mostrado bastante eficaz: palestras 
não muito longas e grupos com folga de tempo, que possibilite 
uma boa troca de ideias. 

Sugere-se, igualmente, sempre que possível, o contato 
prévio dos participantes com as indicações bibliográficas a 
serem utilizadas na Sessão.

Conteúdo

Nível I - Fé e Vida Cristã 

Trata-se de uma abordagem geral de temas catequéticos e 
missionários da vocação cristã, numa evangelização básica que 
perpassa a História da Salvação. É o ser cristão. 

Os assuntos a serem abordados nessa Sessão são os 
seguintes:
• Plano de Deus – História da Salvação
• Visão Geral dos Sacramentos
• Espiritualidade cristã
• O Sacramento do Matrimônio - Espiritualidade conjugal
• Exigências da fé cristã
• Compromisso do cristão
• Vida em comunidade - Igreja

Bibliografia auxiliar sugerida:
-  Ribólla, José. Os sacramentos trocados em miúdo. Aparecida, 

Editora Santuário - SP, 1990.
-  Ribólla, José - O Plano de Deus, Editora Santuário - SP, 1997.
-  Castro, Pe. Flávio Cavalca de. O casamento, resposta de Deus. 

Nova Bandeira - SP, 2005.
-  Catecismo da Igreja Católica.  Edições Loyola - SP, 2002.
-  Faber, Eva-Maria – Doutrina Católica dos Sacramentos. Edições 

Loyola – SP, 2008. 
-  Konzen, Pe. João A. – Ética Teológica Fundamental. Edições 

Paulinas – SP, 2001.
-  Catão, Francisco – Espiritualidade Cristã. Edições Paulinas – SP 2009. 
-  Almeida, Antonio José – Sois um em Cristo Jesus. Edições Paulinas 

– SP, 2004.
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Nível II - Vocação e Missão

Depois de estar sedimentado o fundamento do Amor, re-
tratado no Plano de Deus, apresenta-se a ocasião de construir 
o edifício da doutrina e do serviço pastoral, fortalecendo os 
vínculos com a Igreja, enquanto instituição e povo de Deus em 
marcha. Estudam-se os principais e mais atuais documentos da 
Igreja e o seu Magistério. É o ser Igreja. 

Os assuntos a serem abordados nesta Sessão são os seguintes: 
• Vocação e Missão do Leigo 
• Vocação e Missão do Casal e da Família 
• Encíclicas 
• Documentos da Igreja na América Latina
• Documentos da Igreja Particular

Bibliografia auxiliar sugerida:
-  Catecismo da Igreja Católica. Loyola - SP, 2002.
-  Compêndio do Vaticano II: constituições, decretos, declarações.
   26ª Ed. Petrópolis:Vozes, 1997.
-  II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano – Medellín 

– 1968.
-  III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 
    – Puebla - 1979.
-  IV Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano – Santo 

Domingo – 1992.
-  V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribe – 

Brasil – 2007. Documento de Aparecida.       
-  A Missão da Família Cristã no Mundo de Hoje - Exortação 

Apostólica Familiaris Consortio. Edições Paulinas – SP, 1981.
-  Vocação e Missão dos Leigos na Igreja e no Mundo - Exortação 

Apostólica Christifideles Laici Edições Paulinas – SP, 1990.
-  Missão e Ministérios dos Leigos e Leigas Cristãos – Estudos 
   da CNBB, nº 77 – Editora Paulus – SP, 1998.
-  Diretório da Pastoral Familiar – Documento da CNBB, nº 79 – 

Edições Paulinas – SP, 2005.

Nota: Os documentos da Igreja Familiaris Consortio e 
Christifideles Laici são básicos e fundamentais, específicos para 
as Equipes de Nossa Senhora.
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Nível III - Formação de Quadros

É uma preparação mais voltada para a compreensão do 
Movimento e das funções de responsabilidade na sua estrutura, 
na perspectiva de uma espiritualidade conjugal, em resposta 
à missão evangelizadora do casal equipista. Aprofunda o 
conhecimento das Equipes de Nossa Senhora, formando casais 
para a missão tanto no Movimento quanto no mundo. 

É oportuno e recomendável convidar os Sacerdotes Conse-
lheiros Espirituais e Acompanhantes Espirituais Temporários 
(AET) para participarem desta Formação, principalmente os 
mais novos no Movimento. É o ser Movimento missionário. 

Os assuntos a serem abordados nesta Sessão são os seguintes: 
• Visão histórica do Movimento
• Estatutos das Equipes de Nossa Senhora
• Guia das Equipes de Nossa Senhora 
• Carisma, Mística e Espiritualidade 
• Responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora
• Reconhecimento das ENS pela Igreja 
• Instrumentos de Unidade: Estrutura do Movimento das Equipes 

de Nossa Senhora, Colegialidade, Sacerdote Conselheiro 
Espiritual/Acompanhante Espiritual Temporário, Experiência 
Comunitária, Pilotagem, Casal Ligação, Planejamento

• Formação de agentes e lideranças cristãs 
Essa Formação, sempre que possível, deve ser testemunhal, 

abordar mais a experiência e vivência do(s) casal (is) do que a 
teoria.

Bibliografia auxiliar sugerida:
-  Estatutos das Equipes de Nossa Senhora 
-  Guia das Equipes de Nossa Senhora
-  Segunda inspiração, Lourdes 1988
-  A Responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora
-  Carisma, Mística e Espiritualidade
-  Mística da Partilha e dos Pontos Concretos de Esforço
-  Sacerdote Conselheiro Espiritual
-  Coparticipação
-  Allemand, Jean. Henri Caffarel - Um homem arrebatado por 

Deus. SP:Nova Bandeira
-  Caffarel,  Henri. A missão do casal cristão: surgimento e 
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caminhada das Equipes de Nossa  Senhora. 3ª impressão. SP:Nova 
Bandeira. 2003.

- Moncau, Nancy Cajado. Equipes de Nossa Senhora no Brasil : 
ensaio sobre seu histórico. SP: Nova Bandeira, 2000.

2.3.3. A Carta Mensal 

A Carta Mensal é um veículo de comunicação da Super-Região. 
É um instrumento de circulação da “seiva” do Movimento, que 
visa ao fortalecimento da unidade. Serve como meio de formação 
e divulgação de notícias de interesse geral do Movimento.

2.4. Formação Permanente Específica 

 Essa formação tem por objetivo a preparação dos casais 
chamados a servir ao Movimento, como responsáveis ou como 
formadores. Cada formação específica tem por finalidade 
acompanhar e apoiar os casais chamados a cumprir um serviço 
no Movimento.

2.4.1. EACRE

Missão das mais importantes nas Equipes de Nossa Senhora é 
a de Casal Responsável de Equipe, pois a ele cabe, diretamente, 
a animação de um grupo de casais no seu caminho de santidade, 
na fidelidade ao carisma e à mística do Movimento. Ao mesmo 
tempo, a ele cabe a responsabilidade da comunicação da Equipe 
com o Setor, através do Casal Ligação.

Por esses motivos, o Casal Responsável de Equipe deve 
ser muito bem preparado para assumir a sua missão. Essa 
preparação deve abranger a compreensão do “espírito” da 
responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora – nas dimensões 
de ligação, animação e serviço.

O Encontro Anual de Casais Responsáveis de Equipe (EACRE) 
é realizado no início de cada ano, agregando também os Casais 
Piloto e os Casais Ligação, sob a responsabilidade do Casal 
Responsável Regional. Nesse encontro são passados os assuntos 
prioritários em nível nacional e regional que, durante o ano, 
terão destaque no estudo, na vivência e na orientação de vida 
das Equipes de Nossa Senhora. 

Os temas de prioridade nacional devem estar presentes em 
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todos os EACREs das diversas Regiões e tecem a unidade do 
Movimento na Super-Região. Pela importância desse evento, é 
indispensável o comprometimento de todo o Colegiado Regional 
na sua preparação e execução, sob a supervisão do Casal 
Provincial, como garantia dessa unidade.

Não se trata de um cursinho de preparação para Casal 
Responsável de Equipe. Seu próprio nome, Encontro Anual de 
Casais Responsáveis de Equipe, indica que se destina a casais já no 
exercício de um serviço e conscientes de sua missão. Entendido 
dessa forma, o EACRE tem como objetivos principais: 
a) animar os Casais Responsáveis de Equipe; 
b) refletir e discernir sobre a caminhada do Movimento e da    

 Equipe; 
c) ser momento de evangelização, formação e troca de   

 experiências; 
d) realizar e celebrar a unidade do Movimento. 

2.4.2. Pré-EACRE (Vide Documento "O Casal Responsável        
          de Equipe"- Edição 2004) 

Dá-se o nome de Pré-EACRE a encontros ou reuniões realizados 
pelos Setores, com os recém-empossados Casais Responsáveis de 
Equipe, com o intuito de formá-los e informá-los acerca de sua 
função, transmitindo recomendações e orientações gerais sobre 
a relação Setor / Equipes / Ligação, esclarecendo dúvidas sobre 
a estrutura e a mística do Movimento, animando e propiciando 
a unidade. 

O Pré-EACRE deve ser realizado logo após a posse dos Casais 
Responsáveis de Equipe recentemente eleitos.

É uma excelente oportunidade para motivar os Casais 
Responsáveis de Equipe para o EACRE e para passar as orientações 
gerais sobre o ano equipista que se inicia. 

A prática tem mostrado que a preparação dos Casais 
Responsáveis de Equipe para o cotidiano da missão (preparação e 
condução da reunião formal, relatórios, calendário de atividades 
etc.) é muito mais bem feita pelo Setor, em reuniões próprias 
para esse fim. 

Reunidos em um grupo pequeno, os casais podem trocar ideias 
e experiências, ao mesmo tempo em que têm maior oportunidade 
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para esclarecimentos de suas dúvidas. Isso é particularmente 
importante para aqueles casais que assumem essa responsabilidade 
pela primeira vez. Assim sendo, é de fundamental importância 
que os Setores realizem seus pré-EACREs. 

Participam do Pré-EACRE, além dos Casais Responsáveis de 
Equipe, os Casais Ligação, os Casais Piloto e os demais membros 
da Equipe de Setor. 

Com a presença de todos esses participantes, pode-se promover 
a aproximação dos novos Casais Responsáveis de Equipe com aqueles 
com quem deverão tratar ao longo do ano na responsabilidade: o 
Casal Ligação e membros da Equipe de Setor.

O conteúdo do Pré-EACRE diz respeito aos aspectos mais 
práticos e cotidianos da função do Casal Responsável de Equipe, 
podendo adequar-se à realidade de cada Setor. 

De qualquer forma, tal conteúdo deve abranger aspectos da 
Estrutura do Movimento: papel do Casal Responsável de Equipe, 
Reunião Preparatória, Reunião de Equipe, Contribuição, função 
do Casal Ligação, função do Sacerdote Conselheiro Espiritual/
Acompanhante Espiritual Temporário, Calendário das Atividades 
do Setor e/ou Região, Temas de Reflexão, os Dez Pontos 
Fundamentais para a Unidade do Movimento. 

Para esses assuntos pode-se colher subsídios nos documentos: 
a) Manual do Casal Responsável de Equipe, 
b) Responsabilidade nas Equipes de Nossa Senhora, 
c) Guia das ENS
d) Manual do Casal Ligação, 
e) Manual do Sacerdote Conselheiro Espiritual, 
f) Manual de Pilotagem com os correspondentes Temas de 

Reflexão etc. 

Propõe-se que seja realizado em um dia inteiro, com espaço 
reservado para momentos de perguntas e esclarecimentos.

2.4.3. Encontros

Encontro Colegiado Provincial: Duas vezes por ano, reúnem-
se os Casais Responsáveis Regionais com o SCE da Província e o 
Casal Provincial, sob a coordenação deste. É um encontro em 
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que se têm  momento de formação,  assuntos administrativos, 
celebrações eucarísticas.

Encontro Provincial: Desse Encontro participam todos os 
Colegiados Regionais de uma Província (CRR, CRS/Pré-Setor, 
mais os SCE da Província, das Regiões, Setores e pré-Setores), 
sob a responsabilidade do Casal Provincial. Acontece uma vez 
por ano, sendo destinado basicamente à formação específica 
dos Casais Responsáveis de Setor.

Encontro Colegiado Nacional: Em um evento anual, reúnem-
se todos os Casais Responsáveis Regionais e os Casais Provinciais, 
com o Casal Responsável da Super-Região, mais os respectivos 
Sacerdotes Conselheiros Espirituais, bem como o Casal 
Responsável da Carta Mensal, o Casal Secretário/Tesoureiro e 
o Casal Responsável da Comunicação Externa. É momento de 
reflexão, discernimento e deliberações sobre a caminhada do 
Movimento, além de formação para os CRRs.

Reunião Equipe da Super-Região: Essa equipe é composta 
pelos Casais Provinciais, Casal Responsável da Carta Mensal, 
Casal Secretário/Tesoureiro, Casal Responsável da Comunicação 
Externa, Casal Responsável da Super-Região e o Sacerdote 
Conselheiro Espiritual da Super-Região. Reúne-se quatro vezes 
por ano, em oração, serviço e discernimento, para pensar e 
animar o Movimento; tem sempre um espaço destinado à 
formação dos casais.

2.4.4. Formação para Casais: Ligação, Piloto                             
          e Coordenador de Experiência Comunitária. 

Para cada uma dessas funções, existe um Manual próprio 
para consulta. Trata-se de formação para casais equipistas, 
promovida pelos Setores, direcionada ou para casais que 
trabalharão na ligação das equipes com o Setor, ou para casais 
que se dedicarão à Pilotagem de novas equipes, ou, ainda, para 
casais que passarão a caminhar com grupos de Experiência 
Comunitária, com o objetivo de atualizá-los na caminhada do 
Movimento e aprimorar-lhes as técnicas para as respectivas 
funções. 
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2.4.5. Formação para Casais Responsáveis de Setor

A responsabilidade é do Casal Regional. Existe documento 
específico de apoio.  Essa formação deve ser realizada para 
todos os Casais Responsáveis de Setor que assumem a missão.

2.4.6. Formação para Casais Responsáveis de Região 

Esta formação acontece por ocasião dos eventos: Colegiado 
Nacional, Encontro Provincial, Colegiado Provincial e outros 
momentos. Deve ser realizada para todos os Casais Responsáveis 
de Região que assumem a missão. 

Além dessas formações, existe a formação feita em nível 
internacional, cujo convite fica a cargo do Casal Responsável 
da Super-Região.

2.4.7. Informação para Sacerdotes Conselheiros Espirituais  
          (SCE) e Acompanhantes Espirituais Temporários (AET)

É fundamental e indispensável que uma informação geral 
sobre o Movimento das ENS seja proposta aos novos Conselheiros/
Acompanhantes Espirituais, antes de sua entrada efetiva no 
Movimento.

Como geralmente é difícil reuni-los para essa informação, 
sugere-se que o CRS ou o CRR tenha um encontro com os novos 
SCE / AET, em que definirão o seu papel na Equipe, indicando 
suas tarefas específicas, principalmente na preparação e 
acompanhamento da reunião da Equipe.

O documento sobre o SCE lhes será entregue nesse 
encontro.

Sugere-se, também, que, pelo menos uma vez por ano, o 
CRS promova um encontro com todos os Conselheiros do Setor, 
para atualização das práticas do Movimento.

3. Conclusão
Esta pedagogia não esgota as possibilidades de formação do 

casal para a vida cristã. Esta proposta pedagógica de formação 
não se resume simplesmente na participação do casal nos 
eventos propostos pelo Setor/Pré-Setor e/ou Região, mas sim, 
implica uma atitude de busca contínua de aprofundamento e 
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de coerência entre a fé e a vida dos casais. A formação, como a 
caridade, não tem limites e é guiada pelo Espírito Santo. 

“Ser competente é viver a caridade no próprio estado de 
vida. E precisamente esta caridade impõe um dever de se 
consagrar às suas tarefas com uma competência sempre maior. 
Ser competente é amar os irmãos e ainda amar a Deus, quando 
se colabora com sua obra. Só há apóstolos na medida em que há 
almas de oração, de estudo, de meditação. Só assim, estareis 
em condições de assumir amanhã as responsabilidades que vos 
forem confiadas.” (Padre Henri Caffarel).

A Igreja convida-nos cada vez mais, e esperamos que essa 
pedagogia nos ajude a alcançar essa meta, a vivenciar o 
Anúncio, o Diálogo, o Serviço e o Testemunho, a fim de sermos 
realmente casais evangelizadores e transformadores, através 
do nosso ardor missionário, da nossa expressão conjugal e dos 
métodos propostos.

Conhecer mais e melhor as Equipes de Nossa Senhora é uma 
premissa fundamental para amá-las verdadeiramente.

SUPER-REGIÃO BRASIL 
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